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Inleiding
De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen
en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.
Het doel van de Centrale is om de belangen van alle ouderen in de gemeente
te behartigen, voor zover de positie en de stem van ouderen beter kan worden
gewaarborgd door gezamenlijk op te trekken, in plaats van door de
afzonderlijke leden.
De Centrale tracht dit doel te bereiken door:
o Te fungeren als platform voor onderling overleg en
meningsvorming.
o Deel te nemen aan overlegorganen van de gemeente en
maatschappelijke organisaties (via Seniorenraad en werkgroepen).
o Ouderen in Venray te informeren over zaken die relevant zijn voor
hun positie in de samenleving en hun welbevinden.

Trudy Eekhout-Dumoulin
voorzitter
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Organisatie van de Centrale
Elk lid van de Centrale vaardigt een of twee leden af naar de ledenraad.
Tenminste drie maal per jaar wordt een ledenraadsvergadering bij elkaar
geroepen. In de ledenraadsvergadering worden besluiten genomen over
begroting, beleids- en jaarplannen, jaarverslag (financieel en inhoudelijk) en
samenstelling van het bestuur (de Seniorenraad)
Indien gewenst worden er thema’s geagendeerd voor onderling overleg en
meningsvorming, met name over zaken die voor meerdere dorpen/wijken van
belang zijn en/of een afweging en afstemming van meerdere belangen het
overleg met externe partijen kan versterken.
De Seniorenraad is het bestuur van de Centrale.
Op dit moment bestaat de Seniorenraad uit:
 Voorzitter
 1ste secretaris
 2de secretaris
 Penningmeester
 P.R functionaris
 Lid namens KBO Venray
 Lid namens de KBO kerkdorpen
 Lid namens de wijkgebonden ouderenverenigingen
 Lid namens de ANBO
 Lid namens de commissie Politiek en Ouderen
 Lid met aandachtsgebied Wmo
 Lid namens de Stichting De Kemphaan

De Seniorenraad is verantwoordelijk voor :
 de voorbereiding van (beleids)zaken die aan de ledenraad ter
besluitvorming worden voorgelegd.
 uitvoering van door de ledenraad genomen besluiten.
 vertegenwoordiging en woordvoerderschap in overlegsituaties.
Elk lid van de Seniorenraad heeft een of meer specifieke aandachtsgebieden
Deze worden regelmatig zo nodig bijgesteld en aan de leden toegezonden.
De leden van de Seniorenraad zorgen ervoor, met betrekking tot hun
specifieke aandachtsgebied, om goed op de hoogte te blijven van de
maatschappelijke ontwikkelingen die voor ouderen relevant zijn en de leden
daarover te informeren, in de ledenraadsvergadering, de Schakel, website en
anderszins.
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Prioriteiten voor 2015-2016
1. Zorg en ondersteuning
o Wmo
 Deelnemen aan de werkkamers van de participatieraad. Dit is de
adviesraad van de gemeente bij de uitvoering van de Wmo
verordeningen.
Doel: goed op de hoogte blijven van de uitvoering van de
Wmo in de gemeente Venray en daarop mede invloed
uitoefenen.
 Organiseren van achterbanberaad voor de vertegenwoordigers
in de inspraakactiviteiten en -procedures van de Wmo
Doel: de inspraak bij beleid en uitvoering van de Wmo zo
breed mogelijk te realiseren. Na een jaar moet er een goed
functionerend, breed achterbanberaad zijn gerealiseerd met
een goede terugkoppeling naar de leden.
 Deelnemen aan en/of zelf organiseren van
(thema)bijeenkomsten over de ontwikkelingen in de Wmo en
Wet langdurige zorg (Wlz).
Doel:
 Informatie verzamelen en geven over de maatregelen die
in het kader van de Wmo en Wlz worden genomen.
 Onderling delen en uitwisselen van ervaringen met Wmoen Wlz-maatregelen.
 Ondersteunen van de rol van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA’s) door een bijdrage te leveren aan werving en de
organisatie van deskundigheidsbevordering van VOA’s.
Daarvoor is een werkgroep opgericht van leden van KBO
Venray, Anbo en SR-leden, die nauw samenwerkt met KBO
Limburg.
Doel:
 Voldoende VOA’s werven die makkelijk toegankelijk zijn
voor alle senioren in de gemeente Venray.
 Deze doen scholen in de taken die zij kunnen vervullen
om senioren te ondersteunen, o.a. ook bij de
vraagverhelderingsgesprekken.
 Een netwerk opzetten voor VOA’s in de gemeente Venray
voor onderlinge contacten, ondersteuning en consultatie.
 Breed bekend maken hoe deze VOA’s werken en hoe ze
bereikt kunnen worden.
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1. Zorg en ondersteuning (vervolg)

o Eerstelijnszorg en ketenzorg
 Deelnemen aan overleg van Cohesie, VGZ, Zorgbelang en het
Huis voor de Zorg over de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg:
o.a. de dienstapotheek, de geneesmiddelenvoorziening in de
gemeente Venray, samenwerking en afstemming tussen
gezondheidscentra en de wijkverpleging.
Doel: een bijdrage leveren aan de besluitvorming bij
ziektekostenverzekeraars, huisartsen, thuiszorgorganisaties en
andere eerstelijnsdienstverleners, onder andere door
- een toekomstbestendige regeling te treffen waardoor mensen
die ’s nachts of in het weekend dringend geneesmiddelen
nodig hebben, deze kunnen krijgen, zonder daarvoor grote
afstanden te rijden.
- Een regeling te treffen waardoor mensen dichtbij huis hun
medicijnen kunnen krijgen.
- Inzicht te krijgen in de werking van de veranderingen en
nieuwe regelingen in de zorg en de evaluatie en mening van
ouderen in te brengen.
Er zal regelmatig informatie worden gegeven over de stand van
zaken in De Schakel, de rubriek informatie van de voorzitter en
in de vergaderingen van de Centrale en via de website
 De ontwikkelingen in het project PxZorg volgen en, indien
relevant, een bijdrage leveren. Dit is een project van Cohesie en
VieCuri gericht op het verbeteren van afstemming tussen eerste
en tweedelijnszorg en op participatie van patiënten daarbij. We
zullen daarbij nauw samenwerken met Zorgbelang.
Doel: senioren op de hoogte houden van de ontwikkelingen en,
indien relevant, in de vergaderingen van de Centrale,
ervaringen, meningen en kennis delen en de
vertegenwoordigers van de Centrale in dit project adviseren over
inbreng in het project.

2.

5

2. Samenwerking, medezeggenschap, communicatie
Extern
o Participatie in cliëntenraden en adviesraden van maatschappelijke
organisaties en de gemeentelijke Wmo participatieraad
o Overleg met de gemeente:
 Toegankelijkheid, niet alleen fysiek, maar ook overleg en
afspraken over toegankelijkheid van informatie en
dienstverlening, en duidelijkheid over de verantwoordelijke
aanspreekpersonen.
 Verbetering website gemeente: overzichtelijker, zoekfunctie
makkelijker, klantgerichter, duidelijker informatie over
voorzieningen en regelingen.
 Indien relevant: overleg met B&W en betrokken
beleidsambtenaren over andere zaken dan hierboven genoemd
voor zover de positie en de stem van ouderen beter kan worden
gewaarborgd door gezamenlijk op te trekken, in plaats van door
de afzonderlijke leden.
o Overleg met wijk- en dorpsraden op welke wijze er samengewerkt en
wederzijds ondersteund kan worden bij beleid en activiteiten, die breder
zijn dan de afzonderlijke dorpen en wijken met betrekking tot:
 Ontmoetingscentra in wijken en dorpen.
 Wonen en woonomgeving.
 Woonzorgcombinaties.
 Welzijns- en ontmoetingsactiviteiten.
Doel: eenduidige communicatie, afstemming van initiatieven, elkaar
versterken, elkaar op de hoogte houden van overstijgende zaken
die voor senioren van belang zijn.
Daarover worden afspraken vastgelegd; jaarlijks wordt geëvalueerd
wat er verbeterd zou kunnen worden.
o Overleg met de aanbieders van zorg in de gemeente Venray: De
Zorggroep, Proteion, Buurtzorg en andere om:
- Op de hoogte te zijn van de plannen van deze organisaties voor de
komende tijd.
- Afspraken vast te leggen op welke wijze de Seniorenraad inspraak
heeft in de voorbereiding en uitvoering van concrete plannen.
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2. Samenwerking, medezeggenschap en communicatie

Intern
o Tenminste een maal per jaar inventariseren de leden van de Centrale
bij hun achterban over hun tevredenheid over de informatievoorziening
over de maatschappelijke ontwikkelingen (relevant voor ouderen),
klachten en wensen. Daarover wordt terug gerapporteerd aan de
Seniorenraad, met adviezen voor aanpak en verbetering.
o Er zal worden onderzocht hoe de betrokkenheid van de leden bij beleid
en uitvoering kan worden verbeterd.
 Organiseren van discussies bij alle leden van de Centrale om
goede ideeën te verzamelen.
 Rapportage hierover in mei 2015 met een advies hoe elk lid een
bijdrage gaat leveren.
o Seniorenraad stimuleert het gebruik van ict en moderne
communicatiemiddelen bij de leden.
o Statuten en huishoudelijk reglement zullen in 2015 worden aangepast
aan de organisatorische en communicatieve veranderingen van de
laatste jaren. Daarvoor is een werkgroep opgericht, bestaande uit twee
leden van de Seniorenraad en een oud-bestuurslid.
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3. Wonen en woonomgeving
Er is door Centrale en Gehandicaptenplatform een commissie Bouwen,
Verbouwen en Woonomgeving opgericht, die als doelstelling heeft om
de belangen van senioren en gehandicapten in de gemeente Venray te
behartigen op het gebied van wonen, publiek toegankelijke gebouwen
en de directe omgeving van deze woningen en gebouwen. De
commissie tracht dit doel te realiseren door:
- het onderhouden van goede contacten met o.a. de gemeente
Venray, Wonen Limburg en projectontwikkelaars
- het in een zo vroeg mogelijk stadium bij bouwplannen betrokken te
raken ten einde relevante adviezen te kunnen geven ten aanzien
van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor senioren
en gehandicapten
Over activiteiten en resultaten zal regelmatig worden geïnformeerd in
de Schakel, vergaderingen van Centrale en Seniorenraad, website en
ev. themamiddagen.
In het voorjaar zal de commissie BVW een themamiddag organiseren.
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